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                                      WITAMY PO WAKACJACH  
                                        

.

.

Pierwszy miesiąc nauki      
w szkole już za nami.
Zastanawiasz się, co
przyniosą kolejne dni,
miesiące i lata wędrówki po
edukacyjnych
ścieżkach.Wierzymy, że do
swojego bagażu
doświadczeń zapakujesz
same przyjemne chwile.

Naszą zaś rolą będzie
uprzyjemnienie Ci pobytu w
szkole. Chcemy w tym roku
być bardziej obecni w
Twoim życiu. Zachęcamy
do wspólnej dyskusji na
tematy przez nas
poruszane.
Wszystkich chętnych do
współpracy serdecznie
zapraszamy.

Zespół redakcyjny pod
nadzorem p. Kingi
Kamińskiej.

.

.
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                KĄCIK FILMOWY

     SZKOLNY HUMOR

Smoleńsk

10 kwietnia 2010 roku
rządowy samolot
Tupolew 154 z
Prezydentem RP
Lechem
Kaczyńskim     i
towarzyszącymi mu 95
osobami, członkami
oficjalnej delegacji
zmierzającej do
Katynia, ulega
katastrofie w
Smoleńsku. Wszyscy

pasażerowie giną na
miejscu. Tragedia
wywołuje ogromne
poruszenie w Polsce   
i na świecie.
Nina (Beata Fido),
dziennikarka pracująca
dla dużej komercyjnej
stacji telewizyjnej,
próbuje dowiedzieć się,
jakie były powody
katastrofy. 

Wyboru dokonał: 
Jakub Jarzębak, kl.VI b

Jak zostać
kotem
Uzależniony od pracy
biznesmen prowadzi
bardzo stresujące
życie. Pewnego dnia, 
w wyniku
zaskakującego
wypadku, zostaje
uwięziony... w ciele
domowego kota,
należącego do jego
własnej rodziny.

Prowadzi to do serii
zaskakujących
wydarzeń, a bohater
może na własnej
skórze sprawdzić
trafność powiedzenia,
że koty mają dziewięć
żyć. 

.

Epoka lodowcowa:
mocne uderzenie

Bohaterowie filmów     
z serii „Epoka
lodowcowa”
powracają, by przeżyć
prawdziwie wielką
przygodę. Tym razem
niepoprawny Wiewiór
w pogoni

za upragnionym
orzeszkiem
wystrzelony zostaje…
w kosmos, gdzie
niechcący powoduje
katastrofę,   w wyniku
której w kierunku
Ziemi zmierza wielka
asteroida. Zanim
dojdzie do „mocnego
uderzenia”, Maniek,

Diego i Sid muszą
stawić czoło
niezwykłym
zjawiskom, wśród
których są
gigantyczne fale,
wyładowania
elektryczne, ognie 
z nieba i inne
niezwykłe zjawiska.
Wyruszają

na wyprawę, w czasie
której odwiedzą wiele
egzotycznych
krain        i poznają
nowe, barwne
postacie,a świat epoki
lodowcowej zmieni się
nie do poznania. 

.

Sekretne
życie
zwierzaków
domowych
Jeżeli ktoś myśli, że
kiedy zostawia swoje
ukochane zwierzaki w
domu, one zajmują się
wyłącznie tęsknotą za
nim, cóż, jest w
błędzie. Zwierzaki
prowadzą swoje
własne, osobne życie,
pełne przygód, intryg i
zabawy. A ich główne
zmartwienie polega na
tym, aby ludzie nie
dowiedzieli się o ich
sekretnych
poczynaniach.

Kiedy tylko zamykamy
za sobą drzwi…
wreszcie mogą być
sobą. 

..

.

.
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              HUMOR

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście
dziś na chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka zadała
coś do domu?
- Nie zdążyła.
Nauczyciel sprawdza
zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty...
Jagoda, kiedy
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy
domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie

Proszę wymienić ptaka
na literę a - prosi dzieci
pani od biologii.
- A może to czyżyk? -
zgłasza się Jasio. 
Pani lekceważy go.
- Nie znacie? To może
na literę b?
- Być może czyżyk? -
wyrywa się znowu
Jasiu. 
Zdenerwowana pani
wyrzuca go za drzwi.
- Drogie dzieci, a może
znacie ptaszka na literę
c? 
Otwierają się drzwi,
Jasio wsuwa głowę.
- Czyżby czyżyk?

Po ogłoszeniu wyników
egzaminów na studia
zdenerwowany ojciec
pyta syna:
- Jak to się stało, że nie
zdałeś? Znałeś
przecież wszystkie
pytania.
- Ale nie znałem
odpowiedzi!

Rubrykę przygotował:
Filip Kusal, klasa VIb

                           HUMOR SZKOLNY

.

.

k
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Koniec roku
szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Tato, ty to masz
szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować
książek na przyszły
rok. Zostaję w tej
samej klasie.

- Jakie kwiaty lubisz
najbardziej ? – pyta
nauczycielka ucznia.
- Róże, proszę pani.
- Podejdź do tablicy     
i napisz nam to
zdanie.
- To ja jednak wolę
maki – poprawia się
szybko uczeń.

Wiesz, mamo, Kazio
wczoraj przyszedł
brudny do szkoły i
pani go za karę
wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala
klasa przyszła brudna.

.

.

k
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               NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI

     PIKNIK RODZINNY

Przedstawiamy Wam
najważniejsze
wydarzenia z życia
naszej szkoły. Po
szczegółowy przegląd
odsyłamy na stronę
internetową
www.psp3.ostrowiec.pl
i nasz profil na
Facebooku.;)

.

Dnia 1.09.2016 roku w
naszej szkole odbyła
się miejska
inauguracja nowego
roku szkolnego.
Honorowymi gośćmi
byli: Prezydent Miasta
Ostrowca Św.
Jarosław Górczyński i
Przewodnicząca Rady
Miasta Irena Renduda
-Dudek.

Uroczystość
rozpoczęto od
zaśpiewania hymnu
państwowego               
i wprowadzenia
sztandaru szkoły. Pan
Dyrektor Mariusz
Szczerbiński
serdecznie powitał
wszystkich.
Szczególnie ciepłe
słowa zostały
skierowane do
najmłodszych uczniów,
którzy w tym
roku rozpoczynają
swoją edukacyjną
przygodę. W swym
przemówieniu Pan
Dyrektor zacytował

Walta Disneya „Jeśli
potrafisz o czymś
marzyć, potrafisz także
czegoś dokonać”,
życząc wszystkim       
  w tym roku szkolnym
realizacji najskrytszych
marzeń i wielu
sukcesów.

.

.

.

Jak co roku w naszej
szkole odbył się Piknik
Rodzinny pod
patronatem PSP 3 i 
Stowarzyszenia
Przyjaciół Trójki. W
trakcie imprezy na
dzieci – te małe i te
duże – czekało
mnóstwo atrakcji.
Miłośnicy sportu mogli
się sprawdzić w
konkurencjach
sprawnościowych.
Podczas festynu

goście mieli okazję do
spróbowania
swojskiego smalcu,
pysznych sałatek i
orzeźwiającej
lemoniady.
Mamy nadzieję, że
egzamin ze
współpracy i integracji
środowiska lokalnego
zdaliśmy celująco, a
chętnych zapraszamy
znów za rok.

.
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                                         KĄCIK CZYTELNICZY

.

W październiku
obchodzimy
Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. W ramach
tego święta w naszej
szkole odbędzie się
szereg imprez i
konkursów. Na łamach
naszej gazetki chcemy
Was zapoznać z
harmonogramem:
- „Słodkie piątki” - w
zamian za
wypożyczoną książkę
lub czasopismo
czytelnik otrzymuje
drobny słodki
upominek.
- „Łamańce językowe”-
losowanie przez
chętnych uczniów
trudnych tekstów i
głośne, poprawne ich
odczytywanie

(w klasach młodszych
głośne ich
powtarzanie).
- KAMISHIBAI -
papierowy teatr -
czytanie dzieciom
opowiadań i baśni.
- „Powiedz mi, co
czytasz…” - do
„klasowej torebki”
uczeń wrzuca
podpisaną imieniem i
nazwiskiem karteczkę,
na której umieszcza
tytuł i autora  ulubionej,
przeczytanej książki.
Każdego dnia
bibliotekarz losuje 1
karteczkę z klas I-III
oraz IV –VI, sprawdza
znajomość treści
przeczytanej
książki.W nagrodę
uczeń 

otrzymuje słodką 
niespodziankę.-
„Sleeveface” czyli
ubierz się w książkę -
sesja zdjęciowa
polegająca na robieniu
zdjęć z zasłoniętą
przez okładkę książki,
czasopisma, płyty
częścią ciała.
- Wizyty w Bibliotece
Pedagogicznej             
i Miejskiej.

.
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                                                                                             PARADA Z NOBLISTĄ

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza w związku z 100. rocznicą śmierci wybitnego pisarza.  Dnia 16 września 2016 r.
uczniowie naszej szkoły brali udział w Paradzie z Noblistą. Główne uroczystości odbywały się na Rynku. Następnie wszyscy udali się do Parku
Miejskiego, gdzie w  Amfiteatrze odbywała się dalsza zabawa. 
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